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Pedro Ladeira/Folhapress

O presidente
interino,

Michel Temer

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA/AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES MARIA ZÉLIA, convida
as empresas interessadas em participar da TOMADA DE PREÇOS Nº SE

47/2016, realizadapara aContrataçãodeempresa especializadaEMMANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO-
PMOC .Os interessados devem retirar edital no dia 27/07/2016 das 10:00 as 17;00
hs à Av. Brigadeiro Luís Antônio, 2651, 2º andar, tel para contato (11) 3170.6251.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL

ELEITORAL DO AMAZONAS
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2016
Processo n. 6022/2016. Prestação
de serviço de transporte de mate-
riais (urnas eletrônicas e suprimen-
tos) para todos os municípios do
Estado do Amazonas, destinados à
realização das eleições Municipais
que ocorrerão em outubro de 2016,
observando as condições e espe-
cificações constantes no Termo de
Referência n.º 02/2016-STI (Ane-
xo I deste Edital). Disponibilidade
do edital: a partir de 22/07/2016
de 08h00 às 17h59, no site www.
comprasnet.gov.br. Entrega das
Propostas: a partir de 22/07/2016,
às 08h00, no site www.compras-
net.gov.br. Abertura das Propostas:
04/08/2016 às 10:00 no horário de
Brasília, no site: www.comprasnet.
gov.br. Endereço para consultas:
Avenida André Araújo, Aleixo. Tele-
fone:(92) 3632-4455.
Manaus (AM), 21 de julho de 2016.
Elôngio Moreira dos Santos Junior

Pregoeiro

PROCESSO Nº 7810.2016/0000075-7
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2016

NOVO AVISO
Objeto: Contratação de empresa especializada
para prestação de serviços de monitoria,
supervisão e avaliação do uso do mobiliário
urbano em cinco unidades do programa Centro
Aberto, disponibilização de mobiliário urbano
portátil e limpeza e manutenção, preventiva e
corretiva, do mobiliário urbano fixo integrante
do Programa Centro Aberto.
Em razão da inclusão de documento
complementar ao Termo de Referência
no arquivo eletrônico referente ao Pregão
Eletrônico 005/2016, ficam assim definidos
novos prazos:
Limite para recebimento das propostas:
04/08/2016 às 9h55, por meio da página
eletrônica www.comprasnet.gov.br
Abertura das propostas: às 10h00 do dia
04/08/2016. Início da Disputa de Preços
(Pregão): 04/08/2016 às 10h15

TERMINAL DE GRANÉIS DO GUARUJÁ S/A,
torna público que requereu à Companhia Am-
biental do Estado de São Paulo - CETESB a
renovação da Licença Ambiental de Operação
n°. 00241 de 27/12/2006 para o pátio de mano-
bras ferroviárias, com validade de 10 anos, sito
à Avenida Santos Dumont s/n, CEP 11460-006,
Vicente de Carvalho, Guarujá /SP.

valec-engenharia, contruções e ferrovias s.a

aviso De licitaçÃo
edital nº 008/2016 – Pregão eletrônico – uasg 275075

AVALECENGENHARIA,CONSTRUÇÕESEFERROVIASS/A, torna público que
realizará licitação, na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR
PREÇO, visando a contratação de empresa especializada para fornecimento,
implantação e manutenção de solução de detecção de descarrilamento
para a Ferrovia Norte Sul, no trecho Anápolis/GO – Palmas/TO, conforme o
Processo nº 51402. 140841/2016-32. Dia/hora para abertura das Propostas:
09/08/2016, às 10h. O edital estará disponível para consulta e retirada no site
www.valec.gov.br e www.comprasnet.gov.br, a partir do dia 22/07/2016. Demais
informações poderão ser obtidas pelos telefones (61) 2029-6484 e 2029-6023 e
pelo e-mail: gelic@valec.gov.br. A Licitação será regida pela Lei nº 10.520/2002
e pelo Decreto nº 5450/05 e Legislação Complementar.

Brasília, 21 de julho de 2016
MÁrcio guiMarÃes De aQuino

Pregoeiro

Ministério dos
TransporTes

LACTICÍNIOS TIROL LTDA - CNPJ: 83.011.247/0001-30 - Edital de Convocação 003/2016 - Assembleia Geral Extraordinária - A
Administração da Lacticínios Tirol Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 83.011.247/0001-
30 e NIRE 42200097568, em cumprimento ao disposto nas Cláusulas 24ª e 27ª do Contrato Social, vem por meio desta, Convocar Vossa
Senhoria a se fazer presente na Assembleia Geral Extraordinária, conforme local, data, horário e ordem do dia a seguir descritos:
Local: Auditório da Lacticínios Tirol Ltda. Localização: Rua Domingos Perondi, nº 36, Centro da cidade de Treze Tílias / SC; Data: 29 de
julho de 2016; Horário: 16h00min - Recepção e assinatura da lista de presença dos quotistas; 16h30min - Início dos trabalhos, devendo
obrigatoriamente ter a presença de no mínimo dois terços das quotas do capital social, nos termos da Cláusula 28ª (vigésima oitava) do
Contrato Social; Ordem do dia: A Assembleia Geral Extraordinária será destinada a tratar da seguinte ordem do dia: 1. Abertura da filial
de Ipiranga - PR; 2. Atualização de endereço dos sócios. Treze Tílias (SC), 14 de julho de 2016. Adalberto Rofner - Diretor Executivo
Comercial; Tarso Dresch - Diretor Executivo Industrial.

GOVERNO DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE

Secretaria de Estado do Planejamento e das Finanças
Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº. 134903/2016-5

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 25/2016
Data: 21/07/2016
Projeto RN Sustentável - 8276-BR
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO E DAS FINANÇAS DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE - Projeto Integrado de Desenvolvimento Sustentável (RN SUSTENTÁVEL),
através da sua pregoeira, torna público que realizará licitação, modalidade Pregão Eletrônico, tipo
MENOR PREÇO POR ITEM, destinada a Aquisição de veículo do Tipo Van, conforme Edital e
especificações do Termo de Referência, marcada para o dia 09 de Agosto de 2016, abertura às
10h00 (Horário de Brasília-DF), no sítio licitações-e.com.br, sob o número 638864. Esclarecimentos
necessários deverão ser feitos através do e-mail pernsustentavel@gmail.com.

Natal (RN), 21 de Julho de 2016.
Maretânea Medeiros de Araújo

Pregoeira Oficial

METALFRIO SOLUTIONS
(Companhia Aberta) - CNPJ/MF nº 04.821.041/0001-08 - NIRE 35.300.339.436 | Código CVM 20613

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordináira
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Metalfrio Solutions S.A. para comparecerem à Assembleia Geral Extra-
ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 08 de agosto de 2016, às 15hs, na sede social, na Av. Abrahão Gonçal-
ves Braga, nº 412, km 12,5 da Via Anchieta, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre o
aumento do capital social da Companhia no valor mínimo de R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais) e máximo de
R$ 120.000.000,00 (cento e vinte milhões de reais), mediante a emissão para subscrição particular de, no mínimo,
28.000.000 (vinte e oito milhões) de novas ações ordinárias da Companhia e, no máximo, 48.000.000 (quarenta e oito
milhões) de novas ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal, a um preço por ação de R$ 2,50 (dois
reais e cinquenta centavos), bem como autorizar o Conselho de Administração a homologar o aumento de capital,
depois de findos os procedimentos relativos ao exercício do direito de preferência e subscrição de sobras. Informa-
ções Gerais: Nos termos do art. 126, §1º, da Lei 6.404/76, os acionistas deverão exibir documento de identidade e
comprovante de depósito das ações da Companhia, emitido pela instituição financeira depositária, e poderão ser devi-
damente representados por mandatários, observadas as restrições legais, devendo o instrumento de procuração,
atos societários e documentos que comprovem a regularidade da representação ser entregues na sede da Compa-
nhia (a/c Departamento de Relações com Investidores) em até 48 horas antes da realização da Assembleia Geral.
Todos os documentos e informações relacionados às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordiná-
ria da Companhia encontram-se à disposição na sede social da Companhia e nos websites da Companhia
(www.metalfrio.com.br/ri), da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBovespa S.A.-Bolsa de Valores, Mercadorias e Futu-
ros (www.bmfbovespa.com.br) na internet, na forma da legislação aplicável. São Paulo, 22 de julho de 2016. Marcelo
Faria de Lima - Presidente do Conselho de Administração. (22, 23 e 26)

GUSTAVO URIBE
VALDO CRUZ
DE BRASÍLIA

Para o retorno do recesso
parlamentar, o governo inte-
rino de Michel Temer prepa-
raumaespéciede“pacotede
bondades”paraoCongresso
Nacional com o objetivo de
aprovar propostas econômi-
cas de interesse da adminis-
tração federal e sacramentar
o impeachment dapresiden-
te afastada Dilma Rousseff.
A intenção do Planalto é

evitarquequeixase reclama-
ções da base aliada por car-
gos e recursos, feitas no iní-
ciodogovernoTemer, gerem
impactos na pauta legislati-
va para o segundo semestre,
consideradaessencialnaten-

tativa do presidente interino
de ganhar legitimidade para
continuar no cargo.
Em um esforço para dimi-

nuir insatisfações,opresiden-
te interinodeterminouàequi-
pe econômica que acelere no
iníciodeagostoaliberaçãodo
saldo de emendas parlamen-
taresparaobrasdeinfraestru-
turaquejáforamcontratadas.
Omontanteaindaestásen-

do calculado pelo Ministério
da Fazenda, mas o objetivo é
quitaraspendênciasatéo iní-
cio de outubro, data do pri-
meiro turno das eleiçõesmu-
nicipais no país.
Alémdisso, emreuniãona

terça-feira (19)opeemedebis-
ta pediu para que a equipe
econômica realizeumaespé-
cie de pente-fino empropos-
tas da base aliada no Con-
gresso que tenham impacto
positivo nos cofres públicos.
A intenção é patrociná-las

ou até mesmo incorporá-las
em pacote de medidas estru-
turadopeloMinistériodoPla-
nejamento.Naavaliaçãofeita

até agora, duas medidas fo-
ramavaliadascomopositivas.
A primeira é a que permite

avendaparaomercadodedí-
vidasativas,achamadasecu-
ritização. A segunda é a que
proíbe o governo federal de
impor ou transferir encargo
ouprestaçãodeserviçosaEs-
tadosemunicípiossemapre-
visão de repasses financeiros
necessários ao seu custeio.

NOMEAÇÕES
Opresidente interino tam-

bém determinou ao núcleo
político que conclua até o fi-
nal do recesso parlamentar
asnomeaçõespendentespa-
ra presidências e diretorias
de empresas públicas de in-
dicados pela base aliada.
Em reunião com o núcleo

econômico, o peemedebista
relatou que deputados e se-
nadores estavam reclaman-
do da demora na nomeação
de seus indicados para car-
gos federais e ressaltou a ne-
cessidadedeagilizar apubli-
cação dos nomes no “Diário

Oficial da União”.
Segundo relatos, durante

o encontro, o ministro Ged-
delVieiraLima(Secretariade
Governo) disse que em parte
a demora estava ocorrendo
por causa das novas regras
estabelecidaspelaLeideRes-
ponsabilidade da Estatais,
que tornarammais rigorosas
nomeaçõesparacargosdedi-
reçãoemempresaspúblicas.
O presidente interino dis-

se ser importante concluir o
processo durante o recesso
parlamentarparaque,navol-
tados trabalhosdoPoderLe-
gislativo, a base aliada este-
ja unidanavotaçãodeproje-
tosdaagendaeconômica,co-
mo o teto para os gastos pú-
blicoseasreformaspreviden-
ciária e trabalhista.
Mesmo com o pedido de

agilidade, o Palácio do Pla-
nalto temencontradodificul-
dades em chegar a um con-
senso com a base aliada pa-
ra a presidência de algumas
estatais, como,por exemplo,
de Itaipu.

Peemedebista pediu à
equipe econômica que
aumente liberação de
emendas; outrameta é
acelerar nomeações

Objetivodopresidente interino épacificar base aliada e confirmar impeachment

Temerpreparapacotede
bondadesparaoCongresso

ThAIS BILEnky
DE SãoPAuLo

Estudo das pesquisadoras
AngelaAlonso,daUSP,eAnn
Mische, da Universidade de
NotreDame(EUA),atentapa-
ra o desnível entre a rejeição
generalizada da população
aos políticos e as demandas
por melhorias públicas.
Emartigo, asautoras refle-

tem sobre os limites do anti-
institucionalismo,amarcado
ciclo de protestos populares
iniciado em junho de 2013.
“Depois de ‘se livrar dos

vândalos’,vemoquê?”,ques-
tionam.Oaprimoramentode

serviços sociais, da infraes-
trutura urbana e da respon-
sabilizaçãodeagentespúbli-
cos —que são a essência das
demandas nas manifesta-
ções—dependedo funciona-
mento efetivo do governo e
da eleição de pessoas com-
prometidas com essas pau-
tas, observam.
“Apesar de suas limita-

ções,ospartidospolíticossão
o mecanismo que fazem a
ponte entre as aspirações so-
ciais easestruturasdegover-
no”,argumentam.“Ofortere-
púdio aos partidos políticos
pode,assim,minarapossibi-
lidade de se implementar as

Rejeiçãoapolíticosmina reformas, dizempesquisadoras
Estudo atenta para o desnível entre a rejeição generalizada da população aos políticos e as demandas pormelhorias públicas

reformasesperadaspelosma-
nifestantes.”
Alonso,que tambémépre-

sidente do Cebrap (Centro
BrasileirodeAnáliseePlane-
jamento), e Mische realizam
umestudoemandamentoso-
breacomposiçãodosprotes-
tos populares desde 2013.
Em artigo preliminar que

publicaram no “Bulletin of
LatinAmericanResearch”,as
autorasobservaramqueapo-
larização no perfil dosmani-
festantesvemseaprofundan-
do desde então.
Desdearedemocratização,

protestos populares tiveram
orientação predominante-
mente de esquerda. A partir
dos atos de junho, uma com-
posiçãomais ecléticapassou
a tomar as ruas.
Emmarço de 2015, grupos

de direita ganharam visibili-
dade, com o clamor contra a
corrupção e contra a presi-
dente agora afastada, Dilma

Rousseff e o PT.
“As mudanças provocam

discussões sobre a ‘crise de
representatividade’, levando
à formaçãodenovos grupos,
tanto de esquerda quanto de
direita”, escreveram Alonso
eMische.“Nãoestáclaroqual
relaçãoessesmovimentosde-
senvolverão com a política
institucional.”

ExpEctAtivA

Emmarço deste ano, hou-
ve o maior protesto registra-
do do país, pedindo o im-
peachment de Dilma.
Quando ela foi afastada,

em maio, passeatas contrá-
rias fizeram barulho. Mas,
desde meados de junho, os
atos se encolheram.
Até o final de julho, terão

sido quase dois meses sem
grandes manifestações —
grupos contra e a favor da
permanência do presidente
interino, Michel Temer
(PMDB),marcaramatospara
o dia 31.
“Houve uma redução da

ira”,afirmouohistoriador Jo-
sé Murilo de Carvalho. “Mas
ainda vejo um pessimismo
generalizado em relação ao
país.Nãoháapaziguamento,
não, mas uma expectativa.”
O historiador notou que

quando Fernando Collor foi
eleitopresidentedaRepúbli-

ca, em 1989, havia, como há
hoje, forte rejeição ao gover-
no. Mas a diferença é que,
agora,nada indicaquesurgi-
ráuma liderançacarismática
com a promessa de salvar o
país, como ocorreu naquele
momento.
“É bomque não haja, por-

queissoésempreumperigo”,
disse Carvalho. “De outro la-
do, causa preocupação de
quenãoapareçaumapessoa
quepossa sedizer que repre-
sente a volta a uma expecta-
tiva positiva em relação aos
políticos”, ponderou.
O historiador afirmou que

a falta de lideranças será su-
prida após um lento proces-
so de formação, o que signi-
fica “mais um adiamento no
amadurecimento” da demo-
cracia brasileira.

REINALDO AZEVEDO
O colunista está em férias e re-
torna no dia 5 de agosto

“ O forte
repúdio aos partidos
políticos podeminar
a possibilidadede se
implementar as
reformas esperadas
pelosmanifestantes,
porque fazema
ponte comogoverno
ANgELA ALONsO E ANNmIschE
pesquisadoras


